Algemene voorwaarden dienstverlening HoBe Verkeersregelaars
Definities
Deze Algemene voorwaarden verstaan onder:
HoBe : HoBe Verkeersregelaars.
Een Opdracht: de overeenkomst van opdracht tussen HoBe en opdrachtgever, krachtens welke HoBe werkzaamheden verricht.
Opdrachtgever: iedere natuurlijke-of rechtspersoon die met HoBe een overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van
werkzaamheden.
Verkeersregelaar: natuurlijke persoon, die werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van HoBe en/ of
Opdrachtgever.
Artikel 1 Toepasselijkheid
Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de algemene voorwaarden ten volle van toepassing op elke
offerte en Opdracht. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door HoBe
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
Artikel 2 Totstandkoming en duur van de overeenkomst
De Opdracht duurt zolang in de offerte is aangegeven en komt tot stand na schriftelijke bevestiging van Opdracht door
Opdrachtgever of indien van toepassing na ontvangst van de betaling van het overeengekomen voorschot ex. Artikel 3, waarbij
het laatste moment prevaleert. Alle werkzaamheden die gedurende de uitvoering van de Opdracht in overleg met
Opdrachtgever (mondeling) worden overeengekomen kwalificeren als meerwerk. Dit meerwerk wordt met de factuur als bedoeld
in artikel 4 aan dezelfde voorwaarden en condities met de (slot)factuur afgehandeld.
Artikel 3 Annulering Opdracht.
Indien de opdrachtgever de Opdracht(en) wil annuleren dient dit uiterlijk 48 uur voor aanvang van de Opdracht(en) plaats te
vinden. Vindt annulering plaats binnen de 48 uur voor aanvang dan zal HoBe 3 manuren per verkeersregelaar doorberekenen.
Vindt de annulering binnen 24 uur plaats dan dient 50% van de factuur voldaan te worden.
Artikel 4 facturen
HoBe bepaalt het aantal en de frequentie van de facturen met dien verstande dat elke Opdracht minimaal één factuur oplevert.
HoBe kan in voorkomend geval voorafgaande van de Opdracht een voorschotfactuur sturen tot een hoogte van 75% van het
totaalbedrag van de offerte en geeft dit in de offerte aan.
Artikel 5 Betalingen
Opdrachtgever betaalt de factuur binnen 30 dagen na dagtekening op de door HoBe aangegeven wijze, bij gebreke waarvan
HoBe de wettelijke rente aanvullend in rekening kan brengen. Uitsluitend betalingen aan HoBe werken bevrijdend. Alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van inning door HoBe zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 6 Verplichtingen Opdrachtgever
-

Het verschaffen van toegang tot de overeengekomen locatie(s) aan Verkeersregelaars.
Het borgen van de veiligheid van Verkeersregelaars voor zover gebonden aan locatie en/of gebruikte hulpmiddelen.
Het zich onthouden van rechtstreekse instructies aan Verkeersregelaars
Het niet aanbieden van enige rechtstreekse arbeidsvergoeding of voordelen, al dan niet in natura, aan
Verkeersregelaars.
Het gedurende de Opdracht permanent beschikbaar zijn voor de afstemming met de HoBe coördinator.

Artikel 7 Aansprakelijkheid, vrijwaring
Partijen zijn over en weer nooit verder aansprakelijk dan in de wet genoemd en door de verzekeraar gedekt en vrijwaren elkaar
voor claims van derden.
Artikel 8 Tussentijds beëindigen
HoBe kan eenzijdig en met directe ingang de Opdracht beëindigen zodra bekend wordt dat Opdrachtgever failliet verklaard
wordt, surseance van betaling krijgt of heeft aangevraagd. Alle op dat moment aan HoBe verschuldigde bedragen met
betrekking tot de Opdracht zijn dan dadelijk en ineens invorderbaar. Betaalde voorschotten zullen nimmer voor terugbetaling i n
aanmerking komen.
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